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 .الثالثة الدرجة من اثني عشر تقنيا لتوظيف 2016يونيو  5وم ي مباراة عن تنظيم تعلن األمانة العامة للحكومة        

 : المشاركة في المباراةشروط  -1
 يجب على المترشح :

 ؛ جنسية مغربية أن يكون من -

 ؛المباراةتاريخ  فيأربعين سنة  عمره أال يتجاوز -

 المؤسسات أو المعاهد أو المدارس طرف من مسلمة ،"متخصص تقني" شهادة على حاصالأن يكون  -

 العمل، بها الجاري النظامية للمقتضيات طبقا لها المعادلة الشهادات إحدى على أو لتسليمها، المؤهلة

 : التالية التخصصات حدأب وذلك

 المعلوماتي الطبع في متخصص تقني (Infographie )؛ 

 والشبكات األنظمة في متخصص تقني (systèmes et réseaux )؛ 

 المعلوماتية والشبكات األنظمة في متخصص تقني (Systèmes et réseaux informatiques)؛ 

 دارةاإل كتابة في متخصص تقني (Secrétariat de direction)، 

 المعلوميات في التنمية تقنيات في متخصص تقني (Techniques de développement informatiques). 

 باللغة العربية، اللغة إلى باإلضافة دراية، لهم والذين سنتين، عن تقل ال مهنية تجربة علىأن يتوفر  -

 .األقل على الفرنسية

 : ملف الترشيح -2

 يتكون ملف الترشيح من :

، مع اإلشارة إلى عنوان المعني باألمر ورقم هاتفه وبريده األمين العام للحكومة طلب خطي موجه إلى -

 ؛ لكتروني عند االقتضاءاإل

 ؛ نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من بطاقة التعريف الوطنية -

 ؛ المحصل عليها والمؤهالت هاداتنسخ  مصادق على مطابقتها لألصل من الش -

 المطلوبة؛ يةللتجربة المهنالوثائق المثبتة  -

 الموظفين، مسلمة من طرف إدارتهم األصلية. رخصة إدارية بالنسبة للمترشحين -

 أوإيداع ملفات ترشيحهم لدى مكتب الضبط باألمانة العامة للحكومة،  المباراةالمشاركة في  ويمكن  للراغبين في
 .2016ماي  28الرباط، على أبعد تقدير يوم  شالة،-الرباط للحكومة العامة األمانة إلى البريد بواسطة ترسل

 

 ملحوظة :
على الموقع اإللكتروني لألمانة سيتم إن اإلعالن عن الترشيحات المقبولة واإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية والشفوية 

 ، ويعتبر بمثابة استدعاء للمرشحات والمرشحين المعنيين.public.ma-ploihttp://www.emالعامة للحكومة والموقع اإللكتروني 
*-*-* 
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